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กาญจนบุรี ทต.สระลงเรือ 19826 สห
ยังกูหุนสะสมไมไดเนื่องจาก ติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่สงชําระไมปกติ (คางตอเนื่อง
หลายงวด)

กาญจนบุรี ทต.สระลงเรือ 54396 สห
 ยังกูหุนสะสมไมไดเนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่ประวัติการสงไมปกติ (คาง
ตอเนื่องหลายงวด)

กาฬสนิธุ ทต.ภูดิน 46839 สม

หนังสือขอกูเงนิสามัญ,หนังสือค้ําประกัน กรอกรายละเอียขอมูลไมครบ,ใหผูค้ํารักษา
ประวัติการชําระตอเนื่องอีก 3 เดือน,หาคนค้ํารวมอีก 1 คน เนื่องจากผูค้ําเปน
ปฏิบัติการ ค้ําคนเดียวไมได,ผูค้ําสถานะนาง ขอเอกสารคูสมรสแนบ,หนังสือสัญญา
เงินกูใหคูสมรสเซ็นรบัคํายินยอม

กาฬสนิธุ ทต.อุมเมา 46653 สห ไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดประวัติการชําระ และ ติดภาระค้ําประกัน

ขอนแกน ทต.โนนทอน 55019 สม หนังสือค้ําประกัน ผูค้ําไมรับรองไมมีคูสมรส

ขอนแกน อบต.ทากระเสริม 42066 สม ผูกูรักษาประวัติการชําระตอเนื่อง 1 ป

ขอนแกน อบต.ทากระเสริม 42073 สม  หลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

ขอนแกน อบต.ภูผามาน 7241 สม
 รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(6,000)

เอกสารยื่นกูเงินสามัญเอกสารไมสมบูรณ

ลงรับเอกสารตั้งแตวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 และ 1-15 มกราคม 2561
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ขอนแกน อบต.หนองกุงใหญ 3539 สม
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจาก 1,100 บาท เปลี่ยนเปน 1,500 บาทตามฐาน
เงินเดือน,หนังสือสัญาเงินกู ชองโสด-สมรส ใหกรอกขอมูลดวย,หนังสือบันทึกลดวงเงิน
ลง

ขอนแกน อบต.หนองแดง 50321 สม  รายไดหลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด

จันทบุรี ทต.คลองใหญ 6923 สม
จํานวนเงินที่อนุมัติไดคือ 400,000 บาท หักหนี้เดิมเงินรับจริงเหลือนอยเน่ืองจากมีหนี้
เดิม

ฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเปด 57399 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (4,500)

ฉะเชิงเทรา อบต.หัวสําโรง 58352 สม [คางหนี้บัตรเครดิตธนาคาร,เอกสารไมสมบูรณ

ชลบุรี อบต.คลองพูล 61852 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(4,000)

ชุมพร อบต.นากระตาม 55073 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (5,000)

เชียงใหม ทต.ทาผา 32088 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (4,500)

ตาก อบต.สามหมื่น 64916 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร,ใหชําระตอเนื่องอีก 2 ด. เน่ืองจากสมาชิกชําระหุนยังไมครบ 1 ป
,สําเนาทะเบียนหยาผูกูไมไดรับรองสําเนา

นครราชสีมา ทต.ไพล 20330 สห ไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูกใหออก
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นครราชสีมา ทต.หนองบัวตะเกียด 24125 สห
ไมสามารถกูหุนโดยใชบุคคลค้ําประกันได เนื่องจากมีกูสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู
 (เปนเงินกูประเภทเดียวกัน "เงินกูสามัญ")

นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 27410 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (5,000)

นครราชสีมา อบต.ศรีละกอ 24843 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่คางหนี้ และไมชําระ
ติดตอกันเปนเวลานาน

นครราชสีมา อบต.ศรีละกอ 29520 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่คางชําระหนี้ และถูก
ใหออก

บุรีรมัย อบต.กลันทา 35498 สม
เปลี่ยนผูค้ําประกันรายใหม(เน่ืองจาก คุณดวงเดือน  ไดพนสมาชิกภาพแลว) ,หนังสือ
เพ่ิมหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสง 500 บาทเปลี่ยนเปน 1,500 บาทตามฐานเงินเดือน

บุรีรมัย อบต.กลันทา 39841 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน รถ และสหกรณ คงเหลือไม
เปนไปตามเกณฑ (4,000)

บุรีรมัย อบต.ลํานางรอง 30633 สห
หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจาก 1,100 บาท เปน 2,000 บาท (ปรับตามอัตรา
เงินเดือน)

ปราจีนบุรี อบต.นนทรี 30384 สห
ไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูกใหพนสภาพ 
เนื่องจากคางหนี้

ปตตานี อบต.คอลอตันหยง 12835 สม
เปลี่ยนผูค้ํารหัส 26545 ค้ํา 3 สัญญาแลว,จํานวนเงินท่ีขอกูได 450,000 บาท ตาม
เกณฑเงินคงเหลือ
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ปตตานี อบต.นาประดู 47880 สม ขอมูลเครดิตบูโรหมดอาย,ุหนังสือชี้แจงการชําระเงินจากหนวยงาน

พระนครศรีอยุธยา อบต.โคกมวง 19720 สห
รักษาประวัติการชําระตอเนื่อง อีก 2 เดือน สิ้น กุมภาพันธ 2561,หนังสือแจง
เปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน จาก 1,100 บาท เปน 1,500 บาท (ตามอัตราเงินเดือน)

พระนครศรีอยุธยา อบต.บานเกาะ 9305 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากยังมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู  ยังหัก
กลบสัญญาเดิมไมได (เปนเงินกูประเภทเดียวกัน "เงินกูสามัญ")

พังงา อบต.บางวัน 47080 สม เงินคงเหลือหลังหักไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,เอกสารไมสมบูรณ

พัทลุง อบต.ลําปา 13820 สม
รายไดหลังหักคาใชจายสินเช่ือบุคคลธนาคาร บาน สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (5,000)

พัทลุง อบต.ลําปา 37834 สม
ผูกูไมไดรับรองสําเนาบัตรขาราชการ,หนังสือเพิ่มหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสง 800 
บาทเปลี่ยนเปน 1,100 บาท ตามฐานเงินเดือน

พิจิตร ทต.ดงปาคํา 37074 สม
หักคาใชจายแลวเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวก็ยัง
ไมพอ

พิจิตร อบต.โพธิ์ประทับชาง 1222 สห
เปลี่ยนแบบฟอรมการกู (ใหใชสําหรับกูหูสามัญ),หนังสอืเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
จาก 750 บาท เปน 2,000 บาท /เดือน (ตามอัตราเงินเดือน)
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พิจิตร อบต.หวยรวม 698 สห
ยังไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากมีหนี้สามัญโดยใชผูค้ําประกันอยู (เปน
เงินกูประเภทเดียวกัน "เงินกูสามัญ")

พิจิตร อบต.หวยรวม 62402 สห
 ไมสามารถกูหุนโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู
 (เปนเงินกูประเภทเดียวกัน "เงินกูสามัญ")

พิษณุโลก อบต.ปาแดง 48623 สม คางชําระสินเช่ือธนาคาร

เพชรบูรณ อบต.หนองยางทอย 37264 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน รถ และสหกรณ คงเหลือไม
เปนไปตามเกณฑ (5,000)

มหาสารคาม อบต.หนองซอน 62693 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ 
(4,500)

มุกดาหาร อบต.กุดแข 46665 สห ยังไมสามารถกูหุนไดเนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูกใหออกแลว

มุกดาหาร อบต.โนนยาง 5005 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูกใหออกเนื่องจาก
คางหนี้

แมฮองสอน อบต.หวยผา 207 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด

รอยเอ็ด ทต.ปทุมรัตต 41607 สห ไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสมาชิกที่ถูกใหออกแลว

รอยเอ็ด ทต.ลิ้นฟา 61108 สม รักษาประวัติตอเนื่อง  ธค. มค. อีก 2 เดือน

ลพบุรี อบต.ยางราก 46809 สห
ไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได เนื่องจากติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูกใหออก 2 
สัญญา
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ลพบุรี อบต.วังจ่ัน 52055 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (4,500)

เลย อบต.ผาสามยอด 21636 สม
มีประวัติคางชําระ รักษาประวัติการชําระเงินตอเนื่อง 12 งวด,รายไดหลังหักคาใชจาย
 สินเชื่อบุคคลธนาคาร รถ บาน สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (5,000)

เลย อบต.ผาสามยอด 37991 สม
รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงินแลว ก็ยังไมได,เอกสารไม
สมบูรณ

ศรีสะเกษ ทต.สวนกลวย 53471 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวยงัไมพอ,ผูค้ําคางชําระ

ศรีสะเกษ อบต.กระแชง 19811 สม
คํานวณสิทธิ์กูได 370,000 (ถารับขอบันทึกปรับลดวงเงิน),หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุน
รายเดือนจากเดิมเปน 1,500 บาท,รายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือนของผู
ค้ําทั้ง 2 ราย ยอนหลัง 3 เดือน

ศรีสะเกษ อบต.คอนกาม 44894 สม
ขาดขอมูลเครดิตบูโร,ใหผูกูรักษาประวัติการชําระอีก 5 ด. แลวคอยสงเอกสารเขามา
ใหม,สําเนาบัตรประชาชนผูกู หามใชน้ํายาลบคําผิด,หนังสือค้ําประกันทั้ง 2 ฉบับไมได
ระบุชื่อผูกู

ศรีสะเกษ อบต.ชํา 49417 สม ปรับลดวงเงนิขอกูเปน 200,000 บาท,ปรับคาหุนรายเดือนจากเดิมเปน 1,100 บาท

ศรีสะเกษ อบต.ทุงสวาง 27207 สม มีประวัติชําระคาหุนไมตอเนื่อง รักษาประวัติการชําระ 12 งวดติดตอกัน
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ศรีสะเกษ อบต.บอแกว 15651 สห
ไมสามารถกูหุนสะสมได เรื่องจากมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู (เปนเงินกูปร
เภทเดียวกัน "สามัญ")

ศรีสะเกษ อบต.ผักแพว 33373 สห
ไมสามารถกูหุนได เนื่องจากมีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู ยังไมสามารถหัก
กลบสัญญาได (เปนเงินกูประเภทเดียวกัน "เงินกูสามัญ")

ศรีสะเกษ อบต.ละลม 5268 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสมได เนื่องจากยังมีหนี้สามัญโดยใขบุคคลค้ําประกันอยู และยัง
ติดภาระค้ําประกันสัญญาที่ถูกใหออกเนื่องจากคางหนี้อยู

ศรีสะเกษ อบต.ละลม 42524 สห
มีหนี้สามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู  ยังไมสามารถกูโดยใชหุนค้ําประกันได (เปน
เงินกูประเภทสามัญเหมือนกัน)

ศรีสะเกษ อบต.เวียงเหนือ 43839 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคธนาคาร บาน สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (5,000)

ศรีสะเกษ อบต.สําโรงตาเจ็น 5251 สม
คางชําระหนี้ธนาคารติดตอกัน ใหรักษาประวัติการชําระตอเนื่อง 6 ด. แลวคอยยื่นขอ
กูใหม,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนจากเดิมที่สง 1,250 บาทเปลี่ยนเปน 2,600 บาทตาม
ฐานเงินเดือน

ศรีสะเกษ อบต.หนองหวา 16979 สม รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ (4,500)

สกลนคร ทต.โพนแพง 1899 สม  เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลวก็ยังพอ (6,000)
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สกลนคร อบต.นาตาล 5853 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (6,000)

สกลนคร อบต.ศรีวิชัย 36520 สม รายไดหลังหักเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด,เอกสารไมสมบูรณ

สตูล อบต.เขาขาว 37763 สม หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ ผูกูมีคูสมรสไมตองเซ็นรับรองไมมีคูสมรส

สระบุรี อบต.พุแค 4002 สม คางหนี้ธนาคาร,ผูค้ําคางชําระ / เอกสารไมสมบูรณ

สุโขทัย ทม.ศรีสัชนาลัย 64760 สม
ขาดขอมูลเครดิตรบูโร,กูได 10% ของทุนเรือนหุน,ผูค้ํารหัส 45044 คางชําระ,เอกสาร
ขาดพยานทุกฉบับ

สุโขทัย อบต.ไกรใน 1001 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด,เอกสารไมสมบูรณ

สุโขทัย อบต.วังลึก 1102 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณกําหนด ลดวงเงินแลว ยังไมพอ

สุพรรณบุรี อบต.หนองโพธิ์ 55268 สม  ผูค้ําอายุสมาชิกยังไมครบ 1 ป จะครบสิ้นเดือน กุมภาพันธ 2561

สุราษฎรธานี อบต.คันธุลี 26908 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคธนาคาร บาน รถ สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (4,500)

สุรินทร อบต.คูตัน 41954 สม เงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ ลดวงเงนิแลว ก็ยังไมพอ

สุรินทร อบต.รัตนบุรี 2518 สม หลังหักคาใชจายเงินคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑท่ีสหกรณกําหนด
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อางทอง อบต.คลองวัว 56412 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (4,000)

อํานาจเจริญ ทต.เค็งใหญ 54532 สม
ชําระยังไมครบ 12 เดือน,วงเงินท่ีเสนอพิจาณาได 230,000 บาท,เอกสารไมสมบูรณ /
 ครบกําหนดคอยสงเอกสารมาใหม

อํานาจเจริญ อบต.โคกสาร 6314 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร บาน สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (5,000)

อํานาจเจริญ อบต.จิกดู 6294 สม รายไดหลังหักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ]

อุดรธานี อบต.เชียงดา 40735 สม
รายไดหลังหักคาใชจายสินเช่ือบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ
 (5,000)

อุดรธานี อบต.บานยา 61978 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (4,500)

อุดรธานี อบต.บุงแกว 21508 สม
ผูกู+ผูค้ําคางชําระ  ใหผูกูรักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 3 เดือน นับจากเอกสาร
เขา ธค.

อุดรธานี อบต.สีออ 39342 สม
มีประวัติคางชําระคาหุนรายเดือน รักษาประวัติการชําระเงินเต็มจํานวน 12 งวดขึ้นไป
,รายไดหลังหักคาใชจายคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

อุดรธานี อบต.หายโศก 59701 สม
เปลี่ยนผูค้ําประกัน เนื่องจากผูค้ํา 36073 พนสภาพ,ปรับลดวงเงินกูเปน 500,000 
บาท สัญญาเดิมไมถึง 25% (7,000)

อุทัยธานี อบต.บอยาง 28336 สม รายไดหลังหักคาใชจายเงนิคงเหลือไมเปนไปตามเกณฑ

อุบลราชธานี อบต.กลาง 48278 สห  ทําประวัติการชําระ 12 งวดตอเนื่อง
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อุบลราชธานี อบต.นาแวง 54050 สม
ใหผูกูรักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 3 เดือน / แลวคอยทําเอกสารเขาไปใหม,
วงเงนิที่เสนอกูได 100,000 บาท,หนังสือเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากเดิมที่เคยสง
เปลี่ยนเปน 1,100 บาท ตามฐานเงินเดือน

อุบลราชธานี อบต.โนนกลาง 18578 สห
ยังไมสามารถกูหุนสะสม เนื่องจากยังมีหนี้เงินกูสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันอยู ยังไม
สามารถกูหักกลบสัญญาได (เปนเงินกูประเภทเดียวกัย "เงินกูสามัญ")

อุบลราชธานี อบต.ไผใหญ 11895 สม
รายไดหลังหักคาใชจาย สินเชื่อบุคคลธนาคาร รถ สหกรณ คงเหลือไมเปนไปตาม
เกณฑ (7,000),สัญญาปรับโครงสรางยังไมสามารถกูเงินไดจนกวาจะปดสัญญา

อุบลราชธานี อบต.ไผใหญ 43168 สม ใหผูกูรักษาประวัติการชําระตอเนื่องอีก 7 เดือน,ผูกูคางชําระธนาคาร

อุบลราชธานี อบต.มวงสามสิบ 63135 สม คางชําระหนี้ธนาคาร หลายรายการ


